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Saving in style
Den här Philips-vägglampan i krom har sin skönhet i de rena och mjuka linjerna. Den
moderna stilen ger ditt hem en modern och levande känsla med varmt energieffektivt ljus.
Spara energi och pengar
• Sparar upp till 80 % energi
• Lampa med extra lång livslängd
• Robusta och tillförlitliga
Uttryck din känsla för stil
• Eleganta, moderna modeller
• Chrome
Låt hemmet bada i ljus
• Mjukt varmvitt ljus

304221116

Vägglampa
Peace krom

Funktioner
Sparar upp till 80 % energi

Specifikationer
Robusta och tillförlitliga

Design och finish

• Material: aluminium, syntet
• Färg: krom

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Lågenergilampa medföljer
• Dragavlastning

Produktens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd: 6,0 cm
Längd: 51 cm
Bredd: 9,8 cm
Nettovikt: 2,410 kg

Tekniska specifikationer
Den stora fördelen med lysrörslampor är deras
energieffektivitet; energiförbrukninngen är bara en
femtedel jämfört med en standardlampa. Det
betyder att du genom att använda Philips
lysrörslampor istället för vanliga standardlampor kan
minska kostnaden för belysning på din elräkning med
runt 80 %!

Lampa med extra lång livslängd

Eleganta, moderna modeller

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mjukt varmvitt ljus

•
•

Hållbar belysning. Samtliga av Philips
belysningsprodukter är tillverkade av material och
komponenter av hög kvalitet. Den här Philips-lampan
ger dig högkvalitativ och hållbar belysning.
Den här Philips-lampan har en ren och modern
design som kiljer sig från den traditionella
belysningen som tenderar att vara klumpig och föga
tilldragande. Samtliga lampor i kollektionen är nätta
och eleganta och designade för att utgöra den
perfekta kombinationen mellan form och funktion.

•
•

Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
Lampteknologi: lysrör, 230 V
Antal lampor: 1
Sockel: 2G11
Wattstyrka på medföljande lampa: 36 W
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 36 W
Ljusfärg: varmvit
Dimbar armatur: Nej
LED: Nej
Inbyggd LED: NEJ
Energiklass för medföljande ljuskälla: A
Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+
till E
Livslängd, upp till: 20 000 timmar
IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än
12,5 mm, inget skydd mot vatten
Skyddsklass: I - jordad
Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 2,900 lm

Service

• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
•
•
•
•

Philips-lampa med extra lång livslängd på upp till
20 000 timmar medföljer.

Den här armaturen har Philips senaste teknologi för
lågenergilampor för att ge ett naturligt varmvitt
ljusflöde. Ett mjukt varmvitt ljus lyser upp rummet
och gör det möjligt att kombinera funktion med
miljömedvetenhet. Indirekt ljus är perfekt för
allmänbelysning.

Chrome

Krom har en silvrig metallisk spegeleffekt som ger
alla typer av rum en vacker glans.
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Höjd: 53,1 cm
Längd: 11,3 cm
Bredd: 9,0 cm
Vikt: 2,750 kg

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Vägglampa
•

